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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16931-1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 434 Elektronická
fakturace, jejíž
sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2017 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje plnění základních požadavků směrnice EU 2014/55/EU [1].

Vztah ke směrnici EU 2014/55/EU [1] viz informativní příloha B, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Tento dokument je součástí souboru dokumentů, který tvoří:

–    EN 16931-1:2017 Elektronická fakturace – Část 1: Sémantický datový model základních prvků
elektronické faktury.

–    CEN/TS 16931-2:2017 Elektronická fakturace – Část 2: Seznam syntaxí splňujících EN 16931-1

–    CEN/TS 16931-3-1:2017 Elektronická fakturace – Část 3-1: Metodika syntaktických vazeb
základních prvků elektronické faktury

–    CEN/TS 16931-3-2:2017 Elektronická fakturace – Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845
(UBL 2.1), faktura a dobropis

–    CEN/TS 16931-3-3:2017 Elektronická fakturace – Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT
XML, meziodvětvová faktura D16B

–    CEN/TS 16931-3-4:2017 Elektronická fakturace – Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT
INVOIC D16B

–    CEN/TR 16931-4:2017 Elektronická fakturace – Část 4: Směrnice pro interoperabilitu
elektronických faktur na přenosové úrovni

–    CEN/TR 16931-5:2017 Elektronická fakturace – Část 5: Směrnice o používání odvětvových
a národních rozšíření v souvislosti s EN 16931-1, metodika pro použití v reálném prostředí

–    CEN/TR 16931-61) Elektronická fakturace – Část 6: Výsledek testování normy EN 16931-1
z hlediska její praktické použitelnosti pro konečného uživatele

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,



Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Evropská komise předpokládá, že „Masové přijetí elektronické fakturace v EU by vedlo k významným
hospodářským přínosům a odhaduje se, že přechodem od papírových faktur k fakturám
elektronickým se za období šesti let ušetří přibližně 240 miliard EUR“2). Na základě tohoto zjištění
„Komise chce, aby se elektronická fakturace stala převládající způsob fakturace v Evropě do roku
2020“.

V zájmu dosažení tohoto cíle si směrnice 2014/55/EU [1] o elektronické fakturaci při zadávání
veřejných zakázek klade za cíl usnadnit hospodářským subjektům používání elektronických faktur při
dodávání zboží, stavebních prací a služeb veřejné správě. Směrnice stanovuje právní rámec pro
zavedení a používání evropské normy (EN) pro sémantický datový model základních prvků
elektronické faktury.

Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury (model základní faktury), který je
popsán v tomto dokumentu, vychází z toho, že lze definovat omezenou, ale dostatečnou sadu
informačních prvků, která podporuje obecně použitelné funkcionality související s fakturami. Tyto
funkcionality jsou popsány v kapitole 5. Model základní faktury popsaný v kapitole 6 obsahuje
informační prvky, které jsou běžně používané a akceptované, včetně prvků vyžadovaných zákonem.

Očekává se, že ve většině situací by obchodní partneři používali výhradně model základní faktury
a odesílané nebo přijaté faktury by neobsahovaly žádné další strukturované informační prvky.
Nicméně v některých odvětvích nebo situacích, kde existují specifické požadavky na údaje, mohou
být požadované informace sděleny ve formě nestrukturovaného textu. Nestrukturovaný text má tu
nevýhodu, že nemůže být zpracován automaticky, a proto vyžaduje lidský zásah. Případně mohou být
specifické požadavky na informace implementovány s využitím informačních prvků, které rozšiřují
model základní faktury. Jakékoli takové rozšíření musí dodržovat sémantické definice modelu základní
faktury. Rozšíření by mohli zpracovávat pouze obchodní partneři, kteří jsou součástí takového
odvětví nebo dodavatelského řetězce. Za těchto okolností by mělo být možné definovat určitý počet
požadovaných dodatečných informačních prvků při současném využití konceptu modelu základní
faktury.

V souladu se směrnicí 2014/55/EU [1] a po zveřejnění odkazu na tento dokument v Úředním věstníku
Evropské unie budou všichni veřejní zadavatelé a ostatní zadavatelé povinni zajistit, aby byli schopni
přijímat a zpracovávat elektronickou fakturu, jestliže bude obsahovat všechny (příslušné) základní
prvky elektronické faktury definované v této evropské normě, bude-li uvedena v některé ze syntaxí
určených v příslušné technické specifikaci CEN/TS 16931-2 „Seznam syntaxí splňujících požadavky
EN 16931-1“ v souladu s požadavkem uvedeným v čl. 3 odst. 1 směrnice 2014/55/EU. Uvedení
jakýchkoli dalších informací, které nejsou součástí základního modelu, bude na uvážení odesílatele
a bude obsaženo v nestrukturovaném textu nebo v rozšíření podle dohody se zadavatelem. Zařazení
jakéhokoli rozšíření do elektronické faktury bude nepovinné a nebude nedílnou součástí evropské
normy. Další podrobnosti k rozšíření jsou uvedeny v kapitole 4 níže.

Zajištěním sémantické interoperability elektronických faktur budou evropská norma a její dodatkové
evropské normalizační výstupy sloužit k odstraňování překážek na trhu a překážek obchodu
vyplývajících z existence odlišných vnitrostátních pravidel a norem – a přispívat tak k cílům,
stanovenými Evropskou komisí.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanoví sémantický datový model základních prvků elektronické faktury.
Sémantický model obsahuje jen nezbytné informační prvky, které musí elektronická faktura
obsahovat, aby byl zajištěn soulad s právními (i daňovými) předpisy a aby byla umožněna
přeshraniční interoperabilita, interoperabilita mezi odvětvími a interoperabilita ve vnitrostátním
obchodu. Sémantický model mohou používat organizace v soukromém i veřejném sektoru pro účely
fakturace veřejných zakázek. Lze jej využít i k fakturaci mezi podniky v soukromém sektoru. Tento
model není specificky určen k fakturaci spotřebitelům.

Tato evropská norma splňuje alespoň následující kritéria:

–    je technologicky neutrální;

–    je kompatibilní s příslušnými mezinárodními normami pro elektronickou fakturaci;

–    použití této normy je v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů, které stanoví směrnice
95/46/ES, s řádným přihlédnutím k zásadám záměrné ochrany soukromí a osobních údajů
minimalizace údajů, omezení účelu, nezbytnosti a přiměřenosti;

–    je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice 2006/112/ES [2];

–    umožňuje vytvořit praktické a uživatelsky přívětivé, flexibilní a nákladově efektivní systémy
elektronické fakturace;

–    zohledňuje specifické potřeby malých a středních podniků, jakož i místních zadávajících orgánů
a zadavatelů;

–    je vhodná pro použití v obchodních transakcích mezi podniky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)       Připravuje se.

2)       http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0712:FIN:cs:PDF.


